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Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА
16 квітня 2020 року

м. Київ

№ 51

Про особливості застосування вимог окремих нормативноправових актів Національного банку України у зв’язку з
установленням карантину та запровадженням
обмежувальних заходів
Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний банк
України”, статей 68, 69, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність”,
на виконання вимог пунктів 13 та 26 Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)” від 30 березня 2020 року № 540-IX, у зв’язку з
установленням постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року
№ 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами)
карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної
хвороби, з метою мінімізації негативного впливу таких обмежень на банківську
систему, фінансову стабільність та економіку України, підтримання фінансової
системи Правління Національного банку України постановляє:
1. Установити такі особливості застосування вимог окремих нормативноправових актів Національного банку України:
1) до 31 грудня 2020 року під час подання та оприлюднення банками
фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським
звітом, звіту про управління за 2019 рік та І квартал 2020 року не застосовуються
вимоги, установлені в пункті 6.1 глави 6, пунктах 7.2, 7.3, 7.5 глави 7, пунктах
8.2, 8.4, 8.5, 8.6 глави 8 розділу III та пункті 10 розділу ІV Інструкції про порядок
складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року
№ 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за
№ 1288/20026 (зі змінами) (далі – Інструкція 373).
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Банки застосовують такий порядок подання та оприлюднення фінансової
звітності:
за 2019 рік:
здійснюють коригуючі проводки з урахуванням висновків/рекомендацій за
результатами зовнішнього аудиту до 19 червня 2020 року;
формують та надсилають до Національного банку України файли:
А4Х “Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року
та залишки на рахунках” – до 22 червня 2020 року;
81Х “Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного
року та залишки на рахунках” – до 23 червня 2020 року;
оприлюднюють шляхом розміщення на вебсайті банку річну фінансову
звітність, річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом
протягом п’яти робочих днів після проведення загальних зборів акціонерів у
порядку, встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України “Про
акціонерні товариства”;
за перший квартал 2020 року:
здійснюють коригуючі проводки та надсилають до Національного банку
України файл А4Х “Дані про коригуючі обороти за результатами звітного
періоду, року та залишки на рахунках” до 24 червня 2020 року;
оприлюднюють шляхом розміщення на вебсайті банку:
проміжну фінансову звітність – до 30 червня 2020 року та
консолідовану проміжну фінансову звітність – до 30 липня 2020 року.
Банки зобов’язані оприлюднити фінансову звітність у строки, визначені в
підпункті 1 пункту 1 цієї постанови, та проінформувати Національний банк
України про дату розміщення фінансової звітності на власних вебсайтах;
2) дозволити банкам, які подають до Національного банку України на
паперових носіях річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову
звітність разом з аудиторським звітом, звіт про управління за 2019 рік, а також
проміжну фінансову звітність та консолідовану проміжну фінансову звітність за
І квартал 2020 року відповідно до Інструкції 373, не подавати зазначену звітність
на паперових носіях за умови її розміщення на власних вебсайтах банків;
3) до 31 грудня 2020 року не застосовуються вимоги щодо публікації
оборотно-сальдового балансу з урахуванням коригуючих проводок за звітний
рік, встановлені в абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 постанови Правління
Національного банку України від 15 лютого 2018 року № 11 “Про встановлення
переліку інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню банками
України” (зі змінами).
Банки публікують на сторінках власних вебсайтів оборотно-сальдовий
баланс за формою, визначеною Національним банком України, з урахуванням
коригуючих проводок за звітний рік до 30 червня 2020 року;
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4) банки не застосовують вимоги щодо порядку та строків подання
аудиторського звіту разом з фінансовою звітністю за 2019 рік, встановлені в
пункті 24, абзаці другому пункту 29 розділу III Положення про порядок подання
банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами
щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 02 серпня 2018 року № 90 (зі змінами), до
п’ятого робочого дня після проведення загальних зборів акціонерів у порядку,
встановленому пунктом 10 розділу XVII Закону України “Про акціонерні
товариства”;
5) не застосовуються вимоги пунктів 2.6, 2.7, 2.10 глави 2 розділу VI
Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
20 червня 2012 року № 254, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 року за № 1178/21490 (зі змінами), додатка 6 до Правил організації
статистичної звітності, що подається до Національного банку України,
затверджених постановою Правління Національного банку України від
13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), під час подання та оприлюднення
консолідованої та субконсолідованої звітності за 2019 рік, IV квартал 2019 року,
I квартал 2020 року.
Відповідальні особи банківської групи застосовують такий порядок
подання та оприлюднення консолідованої та субконсолідованої звітності:
оприлюднюють шляхом розміщення на вебсайті відповідальної особи
банківської групи річну консолідовану звітність разом з аудиторським звітом
протягом 30 робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності, річної
консолідованої фінансової звітності банку разом із аудиторським звітом за 2019
рік;
подають до Національного банку України файл 4ВХ “Дані про дотримання
вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів
банківською групою та її підгрупами”:
за IV квартал 2019 року – до 30 липня 2020 року;
за I квартал 2020 року – до 03 серпня 2020 року;
6) дозволити відповідальним особам банківської групи не подавати до
Національного банку України:
річну консолідовану звітність, субконсолідовану звітність підгруп
банківської групи та аудиторський звіт за 2019 рік за умови їх розміщення на
вебсайті відповідальної особи банківської групи в строк, визначений в абзаці
третьому підпункту 5 пункту 1 цієї постанови;
проміжну консолідовану звітність банківської групи та проміжну
субконсолідовану звітність підгруп банківської групи за перший квартал 2020
року за умови її розміщення на вебсайті відповідальної особи банківської групи
до 30 липня 2020 року.
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2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після
офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про
прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника
Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування.
Голова
Інд. 60

Яків СМОЛІЙ

